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Met de staf van de Mwamtsefu school hebben we in 2010 het 5 jarenplan opgezet.
Met elkaar kozen we het volgende hoofddoel:
Mwamtsefu Primary School wil een toonaangevende school zijn die goede leerlingen
levert, klaar om hun studie voort te zetten op de middelbare school en universiteit.
De kinderen van de Mwamtsefu school gaan na de laatste klas allemaal door naar de secundary
school.
Kinderen die op de KCPE een score < 250 hebben stromen door naar de polytechnische school in
de buurt. Hier worden ze vooral onderwezen in landbouwvaardigheden en houtbewerking, een
enkele jongen kiest ervoor om metselaar te worden.
De meisjes worden vooral onderwezen in landbouw -, veeteeltvaardigheden( er is een kippenfarm)
en textiel.
Over de afgelopen 3 jaar is er in het vervolgonderwijs een uitval van 2% te zien. Afgelopen jaar
zijn er in de derde klas een aantal kinderen afgehaakt. Helaas ook een 5 tal meisjes die door
zwangerschap de studie hebben moeten afbreken. Ik betreur dit, maar zie ook dat er heel veel
meisjes zijn die gelukkig nog wel op school zitten. Dit was voor 2010 heel anders.
Ik ben in gesprek gegaan met studenten die nu in de laatste klas van het vervolg onderwijs zitten.
Velen hebben een droom. Ze gaan in oktober bij mij hun plan indienen en we gaan bekijken hoe
we samen die droom waar kunnen maken.
Indicatoren bij het hoofddoel
1. De hoogste KCPE score van het district
2. 90 % Leerlingen met een KCPE score >250
3. 100 % leerlingen die doorleren
4. 30 % van de leerlingen vervolgen hun studie aan de universiteit

1. Door de grote instroom van kinderen op de school, dit als gevolg van het feit dat de school
een sponsor heeft, is de KCPE score helaas gezakt.
In 2010 scoorde ze als hoogste in het district nl. 259.43( 20 geselecteerde studenten)
Het jaar daarna, 2011, hebben ze een behoorlijke val gemaakt. 249.02
Dit mede door het feit dat de leerlingen voor de hoogste groep niet meer geselecteerd
werden, maar dat iedereen gewoon doorstroomde. Een aantal kinderen, die echt te laag
scoorden hebben toen de hoogste groep nog een keer gedaan. Deze kinderen zijn dit jaar
uitgestroomd naar de polytechnische school.
2. Dit jaar hebben 43 kinderen de KCPE gedaan. 10 daarvan hebben onder de 250 gescoord en
zijn dus naar de polytechnische school gegaan, de gemiddelde score is weer iets aan het
stijgen 249.86 dit geeft ze een 6e plaats in het district.( 20 scholen)
3. 100% van de studenten stroomt door naar het vervolg onderwijs
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In januari 2011 zijn de eerste leerlingen doorgestroomd. 2% daarvan heeft het niet
afgerond.
Over punt 4 kan ik nu nog niets zeggen. Diegene die door kunnen stromen gaan in Januari 2014
starten.

Nevendoelen
1. Alle kinderen van 4 jaar en ouder zitten op school
2. Mwamtsefu is selfsupporting in 2015
Indicators
100% van de 4 jarigen zit op school
Het bedrag dat de school zelf genereert
De opbrengst van de boom plantage
100% van de leerkrachten hebben het diploma TTC of ECD behaald

1. Inmiddels zitten er 230 kleuters op school, of dit echt alle kleuters van Mwamtsefu zijn is
moeilijk te zeggen.
2. We streven ernaar dat de school in 2015 geen extra grote uitgaven meer hoeft te doen.
- de bouw van de school moet dan afgerond zijn.
- De school, maar ook de mensen van de community moeten in staat zijn om hun eigen geld
te verdienen.
- de water voorziening moet op orde zijn.








Wat de bouw betreft: Dat loopt keurig op schema.
Door het oprichten van de Mwamtsefu Business hopen we op een betere levensstandaard
voor de community
Tijdens ons laatste bezoek hebben we duidelijk gemaakt dat een deel van de verdiensten
ook bedoeld is om de schoolbijdrage( basisschool) van kinderen te betalen.
Als er goed,schoon drinkwater bij school te verkrijgen is dan kan dat , tegen een geringe prijs,
verkocht worden. Hierdoor kan de school inkomsten genereren.
Ook de voorziening van elektriciteit kan inkomsten genereren.
Er is op school nog steeds een boomplantage. De prijs van het hout is echter gedaald door
het grote aanbod in de omgeving. Op dit moment is het beter om de stammen wat dikker te
laten worden.
In 2012 hebben 2 leerkrachten hun TTC diploma gehaald en 1 leerkracht het ECD diploma.
Dit jaar zijn er twee leerkrachten bezig met de TTC opleiding 2 met de ECD opleiding en ook
de directeur is met nascholing bezig.
Tot slot het rijtje wensen onderaan het vijfjarenplan.

Om de bovenstaande doelen te bereiken wil de Mwamtsefuschool investeren in de volgende
projecten:
1. Nieuw office en 4 nieuwe klaslokalen voorzien van meubels.
2. Studiebeurs voor de kinderen die naar het vervolgonderwijs gaan.
3. Studiebeurs voor de leerkrachten, zodat ze hun studie kunnen afronden.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zonnepanelen
Extra leerkrachten
Watertank (bore hole)
Vervolg onderwijs binnen de Mwamtsefuschool
Dokterspost
Bibliotheek
Sport artikelen
Slaapzaal op school

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dit wordt gerealiseerd
Hierover zijn we in gesprek met de studenten
Dit wordt gerealiseerd
Dit hangt af van de keuze voor de watervoorziening
Er zijn 5 PTA teachers en 5 ECD teachers. 10 extra in totaal
Hier wordt hard aan gewerkt
De school had 5 jaar geleden nog het idee een afdeling vervolgonderwijs te starten bij de
school, dit is voor Wenzi niet haalbaar.
Dokterspost: Twee maanden geleden is er bij de Manda school( 3 km verderop) een
dokterspost gestart .Hiermee is aan de wens van de Mwamtsefu school: gezondheidszorg in
de buurt, voldaan
De eerste 20 boeken van de bibliotheek zijn aangeschaft. Per werkbezoek moet de
bibliotheek(en het gebruik hiervan) gaan groeien.
We nemen regelmatig sport materialen mee naar de school. Deze zijn nu in voldoende mate
aanwezig.
Door de verspreiding van de wakawaka lampjes is het niet meer nodig dat kinderen
’s avonds op school blijven om te leren. Een slaapplek creëren op school is dus niet meer
nodig.

8.

9.
10.
11.

Tot hier de tussenstand aangaande het bereiken van de doelen.
Rest me nog een antwoord te geven op de volgende vragen
1. Hoe duurzaam is het project van Stichting Wenzi?
2. Wie hebben er vooral profijt van?
3. Hoe gaat het nu verder?
Hoe duurzaam is Stichting Wenzi.
In het hoofddoel; het studiefonds, zijn m.i. alleen maar duurzame tussendoelen opgenomen.
 We geven jong kinderen de kans om door te leren en zichzelf te ontplooien.
 Leerkrachten wordt de kans op werk en verdere ontwikkeling geboden
 Het onderwijs op de Mwamtsefu school is van goede kwaliteit voor kinderen van 4 tot 14
jaar.
 Dit jaar is er een project” volwassen onderwijs “ gestart. De mensen van de business groep
hadden aangegeven dat ze heel graag Engels wilde leren lezen en schrijven. Eén van de
leerkrachten is hierop ingegaan en geeft nu de volwassenen iedere dag 2 uur les.

Subdoelen:
 Er wordt een onderhoudarme school gebouwd van duurzame materialen.
 Er wordt zeer kritisch gezocht naar de meest duurzame manier om te voorzien in de
waterbehoeften.
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Door het oprichten van de Mwamtsefu business wordt er gewerkt aan een hogere
levensstandaard voor de mensen van de community
Er wordt gezocht naar een manier om de leerlingen van de secundary school, welke
daarvoor in aanmerking komen, door te laten studeren.

Wie heeft er profijt van het werk van stichting Wenzi

Alle kinderen, de ouders en de leerkrachten van de Mwamtsefuschool.
 Op langer termijn. Alle kinderen die door hulp van Stichting Wenzi hebben kunnen
studeren. Dit heeft ook een directe uitstraling op de hele community. Kinderen met een
goede baan ondersteunen in dit land ook altijd hun familie.
Door het creëren van werkgelegenheid( Mwamtsefu business) komt er blijvend meer
welvaart in de community
Hoe gaat het nu verder.
Op dit moment zijn we nog met veel zaken bezig.
In het hierboven beschreven proces komt de wakawaka nauwelijks voor. Dit is geen
vergissing, maar doelbewust. Wakawaka kwam op mijn pad. Het nut daarvan was voor mij
meteen duidelijk, maar het behoort niet bij de doelstelling van Wenzi. Ik heb het een tijdje
op sleeptouw genomen en wil ook best een contactpersoon blijven tussen wakawaka en
Kenia.
Momenteel is Patrick Gitongam ( onze contactman)de man die alle wakawaka zaken in Kenia
regelt. Dus Wenzi is niet verantwoordelijk voor vervoer, vervoerskosten en distributie.
Patrick is ook degene die de mannen en vrouwen van de business groep aanstuurt. Minimaal
1 keer per maand bezoekt hij Mwamtsefu. Soms met vragen van onze kant, maar ook
gewoon om regelmatig daar aanwezig te zijn met raad en daad. Het is de bedoeling dat hij dit
in zijn geheel van ons gaat overnemen.( Aansturen van de mensen en versturen van de
goederen.) In Nederland blijf ik verantwoordelijk voor het vinden van de afzetmarkt.
In 2015 is de school dus afgebouwd . Ook gaan we er vanuit dat de watervoorziening dan
goed geregeld is.
IWenzi is voornemens dan een stap terug te doen.
We willen ons vanaf dan alleen concentreren op het studiefonds.
Voor ons is het werk niet af als er geen afgestudeerden zijn die een opbouwende rol gaan
hebben in deze community.
De komende tijd heeft Stichting Wenzi dus de opdracht om voldoende geld te genereren om
ook de studenten in hun vervolgopleiding te kunnen ondersteunen.
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